
 

 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

เรื่อง  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
โควตาเรียนดี  ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. 

 ปีการศึกษา 2563   ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
---------------------------- 

 

 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขต
ปราจีนบุรี  ขอให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์  โควตาเรียนดี ส าหรับผู้มีวุฒิ ม. 6 /ปวช. ปีการศึกษา 2563  เพ่ือ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี   ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ในประกาศนี้หากเลขท่ีสมัครสอบมีปัญหา ให้ถือชื่อ-สกุล เป็นส าคัญ  
2. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศฉบับนี้มิฉะนั้นจะถือ

ว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิภายหลังมิได้  
3. ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพ่ือรับการสอบสัมภาษณ์ 

และส่งผลตรวจสุขภาพในวันเสาร์ ที่  4 มกราคม  พ.ศ. 2563   ณ   ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีก าหนดเวลาดังนี้  

   เวลา 08.30-09.00 น.    รับบัตรคิว รายงานตัว และลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์   
    เวลา 09.00 น.             เริ่มสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้บัตรคิว ล าดับที่ 1 

4. ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์  
(ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์เข้าสอบสัมภาษณ์)  

5. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  มีดังต่อไปนี้  
5.1    ใบหลักฐานแสดงการสมัคร  
5.2    บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขบัตร 

   ประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  
5.3    ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด  
5.4   หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือใบรับรอง หรือ

หลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่าฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

 
 

 
/5.5 ผลการตรวจสุขภาพ 



 
 

    5.5    ผลการตรวจสุขภาพ (จากโรงพยาบาลเท่านั้นไม่รับผลตรวจจากคลีนิค และสถานพยาบาล 
โดยสามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐฯและโรงพยาบาลของเอกชน) โดยให้แพทย์
สรุปผลตรวจลงใบรับรองแพทย์ที่ทางคณะฯ ก าหนดให้ และประทับตราของโรงพยาบาลลง
ใบรับรองแพทย์ด้วย ซึ่งมีรายการตรวจดังนี้  

-ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา  
-ผลเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กเรย์มาแสดง) 
-ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามิน) ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 

   -ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)   
   5.6   แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ เช่นประกาศนียบัตร 
รูปภาพ ฯลฯ  
          6. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามข้างต้นนี้ และเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และเรียกร้องสิทธิภายหลังไม่ได้ 
  7. คณะฯจะประกาศผลการคัดเลือกครั้งสุดท้ายในวันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
                      ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

     
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม) 

รักษาการแทนคณบดี 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 



ใบรับรองแพทย์ประกอบการสัมภาษณ์  
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 

 สถานท่ีตรวจ................................................................. 
วันท่ี.....เดือน....................................พ.ศ................ 

 
 

 ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................แพทยป์ริญญาสาขาเวชกรรม 
หมายเลขทะเบียน....................................................................ประจ า........................................................................................................ 
ได้ตรวจสอบประวัติการรักษาโรคและท าการตรวจร่างกายของผู้สอบสัมภาษณ์ แล้ว 
 ขอรับรองว่า (นาย,นาง,นางสาว)................................................................................................................................................. 
1. ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไป รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ปกติ 
       ไม่ปกติ คือ ................................................................................................................................................................. 

2. รับรองว่าผลการตรวจเอ็กเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิลม์เอ็กเรย์มาแสดง) 
 ปกติ 
       ไม่ปกติ คือ ................................................................................................................................................................. 

3. ผลการตรวจปสัสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน)  
 ไม่พบ 
       พบ คือ ................................................................................................................................................................. 

    ผลตรวจปสัสาวะทั่วไป (U/A) 
 ไม่พบ 
       พบ คือ ................................................................................................................................................................. 

4. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  
 ปกติ 
       ไม่ปกติ คือ ................................................................................................................................................................. 

ความเห็นอื่น ๆ  
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
  
         ................................................. 
         (...............................................) 
          แพทย์ผู้ตรวจ 
หมายเหตุ 
 (ก) แพทย์ผู้ตรวจต้องเป็นแพทย์ ซึง่ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม 
 (ข) ใบรับรองแพทย์นี้มีผลบังคับใช้ได้ไมเ่กิน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีแพทย์ได้ท าการตรวจร่างกายจนถึงวันสอบสัมภาษณ ์
 (ค) หากแพทย์ผู้ตรวจมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน โปรดกรอกข้อความเพิ่มเติม 
 (ง) รับใบรับรองแพทย์จาก โรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจากคลีนิคและสถานพยาบาล 
 (จ) ใบรับรองแพทย์ต้องมีการลงลายมือช่ือแพทย์ผู้ตรวจ และประทบัตราของโรงพยาบาลด้วย 
 
 
 

*สามารถใชแ้บบฟอรม์ของโรงพยาบาลได ้ 



 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี   
 ปีการศึกษา 2563  

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

วันศุกร์ ที ่ 4  มกราคม  พ.ศ. 2563   ณ   ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  
ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีก าหนดเวลาดังนี้  

   เวลา 08.30-09.00 น.    รับบัตรคิว รายงานตัว และลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์   
    เวลา 09.00 น.             เริ่มสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้บัตรคิว ล าดับที่ 1 

17101- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  (TH) 
เลขที่สมัคร   ชื่อ   นามสกุล 
3220006-5  นางสาว ปนัดดา   เรืองข า 
3220008-1  นาย ตติยทิวัส  คูธนบดี 
3220012-3  นางสาว ณัฐนรี   ขุนพล 
3220001-6  นางสาว กมลรส   แซ่จ่าว 
3220011-5  นางสาว พรธิรา   หอมสมบัติ 
3220007-3  นางสาว ดนยา   ทะนะจิตร 

 
17102- สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (IBT)   

เลขที่สมัคร   ชื่อ   นามสกุล 
3220005-7  นาย อัษฎาวุธ   แซ่หยิ่ง 
3220004-0  นางสาว ภคิน ี   ชุ่มด ี
3220009-9  นางสาว ธาวิน ี   กลิ่นเงิน 
3220002-4  นางสาว จิตชนก   ค านนอินทร์ 
3220010-7  นางสาว อารยา   วิริวรรณ์ 
3220003-2  นางสาว บุณณดา   จันทร์ศิริ 
 


